1. c tính sinh hc ca nm hng
Nm hng là mt trong nhng loi nm hoi sinh thuc nhóm nm mc trên g, có tên khoa hc là Lentinus
edodes; thích hp vi khí hu ôn i. Nhit qu th nm hình thành và phát trin trung bình khong 15-160C,
nhit si nm phát trin (pha si) khong 24-260C.
- m c cht: 65-70%
- m không khí: 80%
- pH trung tính.
Ánh sáng không cn thit trong giai on si nm phát trin. Giai on hình thành qu th cn ánh sáng
khuch tán.
- thông thoáng trung bình.
- Dinh dng: S dng ngun xenlulô trc tip khi nm hng có màu hng nht, qu th hình thành hoàn
chnh có các phn rõ rt: cung, màng bao, phin, m nm. Kích thc qu th và b mt m nm có hình dng khác
nhau tu theo tng chng loi nm hng. Nm hng là mt trong nhng loi nm c thu hái t nhiên và nuôi trng t
lâu i. Nó có hng v thm, ngon, c nhiu ngi a chung.
Hin nay, Nht Bn, Trung Quc, Triu Tiên… là nhng nc trng nhiu nm hng nht trên th gii. Tng sn
lng hàng nm t trên 1 triu tn/nm. Sn phm nm c s dng ch yu dng ti và sy khô.

2. Trng nm hng trên mùn ca
a. X lý nguyên liu:
- Chn các loi mùn ca không có tinh du, không b mc, không có các c t (du m, hoá cht…). Làm
m t thy phn 70%. ng có khi lng t 300kg/ng tr lên. Thi gian kéo dài 4-6 ngày, o mt ln mi ln cách
nhau 2-3 ngày.
- Mùn ca ã xong trn thêm 3% bt nh (CaCO3) hoc 1,5% vôi bt óng vào túi nilông chu nhit.
Kích thc túi rng 25cm, cao 40cm. Khi lng 1,5kg/túi. Nút c túi bng ng nha và bông, a túi mùn ca vào
ni thanh trùng theo hai cách sau:
- Có th hp trong thùng phuy hoc xây lò theo kt cu: áy dùng cho gang, qun tôn chung quanh,
bo ôn lp tôn bng bông thy tinh, aming, xây gch bc ngoài. Nhiên liu t dùng than hoc ci. Xp túi mùn
ca vào thùng hp cách thy nhit 1000C trong thi gian 10-12 gi k t khi sôi.
- Hp túi mùn ca trong ni Autoclave nhit 1210C, thi gian 90 phút.
b. Cy ging nm:
Túi mùn ca ã c thanh trùng theo mt trong hai cách trên, ly ra trong phòng sch s, n khi ngui.
Cy ging nm trong các t cy vô trùng sang túi mùn ca theo t l 2,5-3% lng ging so vi nguyên liu
(1 chai ging 400g cy thành 20-25 túi mùa ca).
Nng sut nm trung bình khi ht mt chu k thu hái mi túi cho thu hoch 600-800g nm ti. Nm thu

hoch xong có th tiêu th dng ti hoc phi sy khô nhit 40-450C. Gi nm khô trong túi nilon, buc cht.
Trong nhân dân có thói quen treo trên gác bp s bo qun nm c lâu hn.

3. Trng nm hng trên cây g
a. Chn g:
Nhìn chung các loi g không có tinh du, cây còn ti tt, không sâu bnh u trng nm hng c. Nhóm g
thích hp nht nm hng sinh trng và phát trin cho nng sut cao, cht lng tt là g si, d, sau sau…Vào u
mùa xuân hàng nm (tháng 4 dng lch hoc tháng 10 và tháng 11) tin hành cht g. La chn nhng on g
thng, ct thành khúc có ng kính t 5-20cm, chiu dài 1,0-1,2m. Không làm sây xát lp v.
g trong nhà thoáng mát, sch s, sau 5-9 ngày là trng c.
b. Cy ging và m:
- Các on g t tiêu chun nh trên em ra sch, dùng nc vôi c quét hai u on g. Ly búa chuyên dùng
hoc khoan to l trên on g, ng kính l 1,5cm, sâu 3-4cm, c cách 15-20cm to mt l; hàng n cách hàng
kia 7-10cm; các l so le nhau.
Tra ging nm gn y ming l, lng ging dùng 3kg/1m3, dùng phoi g ã to ra làm np y (chiu dày bng
chiu dày ca v cây), lp kín lp ging cy. Phía ngoài dùng ximng hoà thành bt ging nh va trát tng quét
trên ming np bt kín ming l.
- Xp g theo kiu “ci ln” thành ng, cách mt t 15-20cm cao 1,5cm, chiu dài tu theo khi lng g em
trng. Phía trên cùng dùng bao ti gai dp t ráo nc ph kín toàn b ng .
- Hàng ngày chm sóc ng , ch yu là ti nc. Lng nc ti ch t lp bao ti. Tuyt i không ti nhiu, nc s thm
sâu vào thân g làm cht ging. Tt nht nên m kéo dài 6-16 tháng (tu thuc theo tng chng loi g). C 2
tháng li tin hành o ng g mt ln. Khi o cn kim tra m ca g. Nu thy g quá khô cn dùng bình phun nc nh
xung quanh thân g, sau ó mi ng li.
Trong thi gian m cn phòng tr mt s loi sâu bnh hi nm: cá loi nm mc, côn trùng, chut…Khi phát hin
các on g b bnh cn cách ly khi ng nhm tránh lây lan sang các on g khác.
c. Chm sóc, thu hái nm:
Khi kt thúc giai on m, nm hng bt u hình thành qu th. Quan sát trên b mt thân g có nhng chm
màu hng nht, chúng ln dn nh ht ngô và hình thành nên cây nm hoàn chnh. Dng ng thân g, xp theo
kiu giá súng, hàng n cách hàng kia 50-60cm. Có th xp g trong nhà có mái che, thoáng mát, m
không khí cao, ánh sáng khuch tán rt ngn (t 3-6 tháng/nm), vì vy nng sut thu hoch s thp. Vic tính
toán thi gian nuôi trng khi nm ra gp úng thi tit lnh là rt cn thit.
- Khi trng trên thân cây g, thi gian thu hoch ch c 3-6 tháng/nm, nhit không khí cao trên 20oC
cn xp gn g li ri m nh lúc ban u mi cy ging n úng chu k lnh nm sau tip tc ti nc và thu hái.
Thi gian bt u trng (cy ging) nm hng t tháng 10 n tháng 4 dng lch là tt nht (trng trên cây g) (nu
trng trên mùn ca t tháng 10 n tháng 1 nm sau).
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